Електронні адреси викладачів та дистанційні освітні ресурси
кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики
Адреса електронної пошти кафедри – 
kiktmvi@rshu.edu.ua
Адреса сайту кафедри – 
http://www.iktmvi.rv.ua/
Сервіс дистанційної освіти кафедри– 
http://do.iktmvi.rv.ua
Інструкція щодо реєстрації на платформі дистанційної освіти кафедри
№
з/п

ПІБ викладача

Адреса електронної пошти

Сервіси дистанційної роботи кафедри
Педагогічний факультет Початкова освіта магістри:
МПО-11, МПО-12, МПО-13Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і
науці

1.

Проф. Войтович Ігор
Станіславович (завідувач
кафедри)

ihor.voitovych@rshu.edu.ua

Факультет математики та інформатики Професійна освіта
(Комп’ютерні технології):
КТ-21Основи комп’ютерної інженерії
КТ-31Методика професійного навчання
Кодові слова для доступу до курсів повідомлено старостам академічних груп
Виконуйте завдання згідно розкладів Ваших груп і надсилайте в систему дистанційної освіти, де можна
отримати консультацію (on-line i off-line)

Історія інформатики
2.

Доц. Антонюк Микола
Степанович

mykola.antoniuk@rshu.edu.ua

https://drive.google.com/open?id=1aJ0ZZhDIzbVkOAbIM7LmUX0XDvHdz5c7
Інформаційно-комунікаційні технології
https://drive.google.com/open?id=1ab-UwhReZ1UCFkCYpC5iqLy-hMmIFRRx

3.

Доц. Бабич Степанія
Михайлівна

stepaniia.babych@rshu.edu.ua

4.

Доц. Батишкіна Юлія
Валеріївна

yuliia.batyshkina@rshu.edu.ua

Музично-педагогічний факультет
Факультет математики та інформатики
Факультет математики та інформатики:
Вебтехнології
Основи алгоритмізації та програмування
Прикладне та вебпрограмування
Програмування комп’ютерної графіки
https://drive.google.com/open?id=1XuLfewIdfKximUH64-yeWdmMdeO1qqHr

5.

Доц. Гнедко Наталія
Михайлівна

natalia.hnedko@rshu.edu.ua

6.

Ст. викл. Гульчук Віталій
Анатолійович

vitalii.hulchuk@rshu.edu.ua

7.

8.

Викл. Ляшук Тарас
Григорович

Доц. Музичук Катерина
Петрівна

taras.liashuk@rshu.edu.ua

kateryna.muzychuk@rshu.edu.ua

МЗКТ_Історико-соціологічний факультет_І-31
МЗКТ_педагогічний факультет_ПО-4_ПІнф-4
МЗКТ_Корекційна освіта_КО-4
3D моделювання
Інформатика для спеціальності "МВ-1" іст-соц факультету
Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи
https://drive.google.com/open?id=1RmWK6NaNZ0P7pQpSa4Lm_7105WD-ayvN
Сучасні системи програмування
https://drive.google.com/drive/folders/1RmWK6NaNZ0P7pQpSa4Lm_7105WD-a
yvN?usp=sharing
Основи робототехніки
ОСтаСП
КІТ
ІКТ
Педагогічний факультет:
Сучасні інформаційні технології навчання
Основи комп'ютерного моделювання
http://do.iktmvi.rv.ua/course/index.php?categoryid=2
Кодові слова для доступу до курсів повідомлено старостам академічних груп
Виконуйте завдання згідно розкладів Ваших груп і надсилайте в систему дистанційної освіти, де можна
отримати консультацію (on-line i off-line)

9.

10.

Доц. Остапчук Наталія
Олександрівна

Доц. Павлова Наталія
Степанівна

nataliia.ostapchuk@rshu.edu.ua

nataliia.pavlova@rshu.edu.ua

Бази даних та інформаційні системи
https://drive.google.com/open?id=1U4F7kLUN5KVoG3ADebXR7pTNEIZ_JceJ
ПЗ та БД
https://drive.google.com/open?id=1K2nKSJ3SSDIfcGOTk9tuoQsRgo1qIspW
ПНСМ
https://drive.google.com/open?id=172CrGNzfP4tV04sRqU6pu6jwKpjvNBsY
МНІ в початковій школі
https://drive.google.com/open?id=1fXm_VKF8hw__4WMk-l2rbOzV6hF6q7kH
Факультет математики та інформатики:
Основи наукових досліджень,
Методика навчання інформатики,
Конструювання тестів та комп'ютерні технології в тестуванні
http://do.iktmvi.rv.ua/course/index.php?categoryid=2
Кодові слова для доступу до курсів повідомлено старостам академічних груп

Виконуйте завдання згідно розкладів Ваших груп і надсилайте в систему дистанційної освіти, де
можна отримати консультацію (on-line i off-line)

11.

Доц. Петренко Сергій
Вікторович

serhii.petrenko@rshu.edu.ua

12.

Доц. Полюхович Наталія
Вікторівна

nataliia.poliukhovych@rshu.edu.
ua

Візуальне програмування
АОС
ТКП
Факультет математики та інформатики:
Математична логіка та теорія алгоритмів
Історико-соціологічний факультет:
Комп’ютерна обробка даних (1 курс)
Прикладна інформатика (2 курс)
АЗПК
https://drive.google.com/drive/folders/1fqfdljRcs4BRJgaJu7roBHXRSeWrVbbd?u
sp=sharing

13.

Доц. Шинкарчук Назар
Володимирович

nazar.shynkarchuk@rshu.edu.ua

14.

Викл. Шидловський Андрій
Іванович

andrii.shydlovskyi@rshu.edu.ua

15.

Доц. Шліхта Ганна
Олександрівна

hanna.shlikhta@rshu.edu.ua

16.

Доц. Шроль Тетяна
Степанівна

tetiana.shrol@rshu.edu.ua

Педагогічний факультет:
АЗСУ
https://drive.google.com/drive/folders/1Mnqq5KajcQYvhoOygaQF4SWDk2XQNJK?usp=sharing
КМЗД
https://drive.google.com/drive/folders/1yJTvnDtmkG4fCU7s0CfT8RTl6018uoD3
?usp=sharing
Педагогічний факультет:
Інформатика (ПІНФ-3)
Інформаційна безпека в роботі з ПК (ПІНФ)
Факультет математики та інформатики:
Апаратне забезпечення ПК
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6myor7cgwSkY01sTW5lelpxc2s
Факультет математики та інформатики:
Методи обчислень
Основи інтернет
https://drive.google.com/drive/folders/0B6myor7cgwSkMlRDRTJLV3phTVk
Інформаційні системи
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQyODU4NDE5MTha
https://classroom.google.com/u/0/c/NjUyMjE1OTA5NjBa
Педагогічний факультет:
“Основи анімації”: https://classroom.google.com/u/1/c/NTU1MTM5NzMwOVpa

Факультет математики та інформатики:
Всі інші дисципліни: http://do.iktmvi.rv.ua/course/index.php?categoryid=2
Кодові слова для доступу до курсів повідомлено старостам академічних груп
Виконуйте завдання згідно розкладів Ваших груп і надсилайте в систему дистанційної освіти, де можна
отримати консультацію (on-line i off-line

